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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma  

Pályázó szervezet: Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum 

Pályázati azonosító: 3506  

Pályázati adatlap azonosító: A2009 N9105 

Pályázati téma: „Munkáskultúra a Duna partján - Természet és közösség a horányi Telepen a 

két háború között” kiállítás megvalósítására 

Munkacím: „Munkáskultúra a Duna partján - Természet és közösség a horányi Telepen a két 

háború között” 

Kiállítás címe: „Vízizrí – Munkáskultúra a Duna partján” 

 

I. A kiállítás koncepciója 

A programtervben megjelölten a kiállítás tárgya a Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) 

által 1928-ban létrehozott horányi (szigetmonostori) Telep kialakításának, az egyesületi 

élethez való szoros kapcsolódásának, valamint a munkáskultúrához s az akkoriban 

újraformálódó avantgárdhoz való kapcsolódási pontjainak bemutatása volt. 

A modernizáció folyamata, az iparosodás, a városokba áramlás a 19. és 20. század fordulójára 

jelentősen átalakította a magyar társadalom szövetét. Budapest, mint nagyváros létrejöttéből, 

az ipari munka koncentrált jellegéből, valamint a tömeges, rossz minőségű lakhatásból 

fakadóan a modern ember világa jelentősen átalakult. Ezek a változások a társadalom összes 

rétegét érintették, és mind az ipari munka révén létrejövő, mind az átalakulóban lévő rétegeket 

a saját pozíciójuk és társadalmi szerepük újragondolására ösztönözték. Ezzel szoros 

összefüggésben zajlott a szociológiai gondolkodás intézményesülése, a különböző művészeti, 

pedagógiai, életreform és emancipációs mozgalmak hullámai, melyek különböző elképzelések 

mentén a társadalom átalakítását tűzték ki célul. 

A formálódó osztálytársadalom nemzetközi szinten szerveződő hálózatain és az új 

kommunikációs csatornákon terjedő eszmék átmetszették a korábbi hierarchikus hatalmi és 

intézményi formák kereteit. Ezek a folyamatok a kollektív érdekek felismerése, a problémákra 

közös megoldásokat kereső kezdeményezések irányába hatottak.  A politikai szempontból 

egyre szervezettebbé váló bérből élő munkásság cselekvési mintái, intézménytípusai, érdek-

képviseleti gyakorlatai, a társadalmi jelenségekre adott magyarázataik egy sajátos kulturális 

közeg létrejöttéről árulkodnak. Kérdésünk, hogy az a kollektív, erősen osztálytudatos 

magatartás, amely a bérharcokat, sztrájkokat és a politikai cselekvést jellemezte, miként 

tapasztalható meg a munkásság magánéletben és a szabadidő eltöltésében. Ez azért fontos, 

mert az 1918–1919 forradalmai után berendezkedő Horthy-rendszer szinte teljesen 

visszaszorította a formális politikai cselekvés lehetőségeit. Jóllehet a munkások emancipációs 

mozgalmának egy kis szelete a természetjárás, a kirándulás, a nyári fürdőzés, ám 

jelentésekben gazdag területe.  
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A kiállítás a Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) és a Szentendrei-szigeten kialakított 

horányi táborhelynek a munkáskultúrában betöltött szerepét vizsgálja a két háború közötti 

időszakban. A kultúra fogalmán a jelentések, a hétköznapi és ünnepi gyakorlatok, valamint az 

anyagi kultúra vonatkozásainak összességét értjük. Ezek formálják a résztvevők világról 

alkotott képét, létrehozzák és újratermelik az önazonosság fogalmát. Tehát a munkáskultúra 

középpontjában a munkások önmeghatározása, önművelése és önszerveződése, közkeletű 

szóval identitásának kidolgozása és ápolása állt. A címként választott „zrí” kifejezés egy 

olyan közösségi gyakorlatot fed, melynek kapcsán a munkáskultúrán belül jelentkező 

identitásváltozatok és a hozzájuk kapcsolódó eltérő elképzelések fogalmazódtak meg és 

kerültek egymással vitába. A kiállítással kísérletet teszünk a baloldaliság újraértelmezésére, a 

baloldali csoportok sokszínűségének bemutatására, valamint a köztük zajló konfliktusok és 

egyezkedések kultúraformáló szerepének vizsgálatára. 

A kiállítás a Kassák Múzeum modernitás kutatási programjába, a 2012-ben indított 

Életmód és társadalmi mozgalmak a modernitásban című kiállítás-sorozatba illeszkedik. A 

sorozat előző kiállítása Elmozdulás – Munkáskultúra és életmódreform a Madzsar-iskolában 

A Vízizrí - Munkáskultúra a Duna partján kiállításhoz hasonlóan nagy érdeklődésre tartott 

számot, nagy sajtónyilvánosságot kapott. A programsorozattal célkitűzésünk, hogy társadalmi 

kontextusba helyezzük a művészeti törekvéseket, újragondolás tárgyává tegyük az avantgárd 

és a munkáskultúra kapcsolatát. 

Közreműködők: 

Kurátor: Csatlós Judit 

Kurátor asszisztensek: Juhász Anna, Mózs Barbara, Őze Eszter 

Tudományos konzulens: K. Horváth Zsolt  

Dizájn: Rudas Klára 

Fordítás: Alan Campbell 

Kivitelezés: Badak Ferenc, Batári Attila, Gyürki László, Herendi Péter, H. Kocsis Annamária, 

Szabó Attila 

Megtekinthető: 2016. március 5. – 2016. június 5. 

 

Eredményesség: 

A kiálítás nyitvatartási idejé alatt összesen 25 tárlatvezetés valósult meg, valamint számos 

kapcsolódó program és múzeumpedagógiai óra. (Részletesen lásd: Kapcsolódó 

programsorozat.) A programtervben előirányzott 600 látogató számát megtöbbszöröztük, így 

kiállítás a múzeum egyik leglátogatottabb kiállítása volt; 3 hónap alatt közel 1300 látogató 

tekintette meg a Vízizrí  - Munkáskultúra a Duna partján című killítást. 

 

Célcsoport: Ahogyan a pályázati programtervben megjelöltük a kiállítás témájához igazodva 

az életkor alapú szegmentáció és társadalmi státuszra alapozott célcsoport-meghatározás 

alapján a 25 és 40 éves kor közötti A és B társadalmi státusú csoportokat értünk el elsősorban. 

A kiállítás tárgyaként választott horányi Erdei Telep a mai napig működik. A 

visszaemlékezők és a Telep mai lakói és az ő családtagjaik szintén rendszeres látogatói voltak 

a programoknak és a kiálltásnak. 

 

II. Kölcsönző partnerek: 
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Beck Péterné / Brodmann Tamás / Centropa Alapítvány / Csorba Győző Könyvtár / Droppa 

György / Fortepan / Gáti Katalin / Glatz János / Halász Tamás / Lukács Ágnes / Magyar 

Nemzeti Múzeum / Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet / Néprajzi 

Múzeum / Országos Széchényi Könyvtár / Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet / 

Politikatörténeti Intézet / Tragor Ignác Múzeum / Újpesti Természetbarátok Turista 

Egyesülete 

 

A projekt egyik szakmai hozadéka, hogy az előkészítés során olyan hagyatékokat ismertünk 

meg és dolgoztunk fel a kiállítás létrejötte érdekében, melyek a múzeum gyűjtési köréhez 

szorosan illeszkednek. A témához kapcsolódó beérkezett anyagokat digitalizáltuk, így a 

múzeumban elérhetőek. Valamint terveink szerint az említett műtárgyakkal, levelezésekkel és 

fotókkal szeretnénk növelni a múzeum gyűjteményét. Emellett a kiállítás előkészítéséhez több 

intrejút készítettünk a témában, így ezek is a múzeum gyűjteményét képezik. 

 

 

III. Kapcsolódó programsorozat: 

A kapcsolódó programsorozat kettős célt szolgált. Egyrészt célunk volt a témával 

kapcsolatban a minél szerteágazóbb ismeretterjesztés, másrészt a kapcsolódó programokkal 

kívántuk elérni a kiállítás témájának választott közösség életének megtapasztalhatóvá és 

átélhetővé tételét.   

A kiállítással és a hozzá kapcsolódó tematikus programokkal különféle korosztályú, 

társadalmi státuszú és érdeklődési körű látogatót tudtunk megszólítani. Múzeumpedagógiai 

fokuszó gyerekprogramokat  és tárlatvezetéseket kínáltunk az óvodás korosztálytől a felső 

tagozatos gimnáziumi csoportokig. Emellett külön szervezett programot hirdettünk a 

családoknak, egyetemi hallgatóknak. Mivel a horányi telepnek ma is élő a közössége, így 

kimelet közösségszervezési szempont volt, hogy ezt a közeget is elérjük különféle 

programokkal, melyekben nem csak befogadóként, hanem résztvevőként is szerepet kaptak.  

A közönséghasznosítási terv kidolgozása során három területet jelöltünk meg, amelyek a 

közönség érdeklődésének felkeltését, majd az információk hatékonyabb átadását, a meglévő 

információk elmélyítését szolgálják. A kiállításon alkalmazott szövegstruktúra a rétegzett 

információ átadást tették lehetővé; prezentációs eszközök a hatékony tudásátadás érdekében 

alkalmaztuk eredményesen; a múzeumpedagógiai programok és kísérő rendezvények a 

kiállításon felvetett témák népszerűsítését és az érdeklődés elmélyítését szolgálták a 

visszajelzések alapján sikeresen. 

A Vízizrí – Munkáskultúra a Duna partján kiállítás programsorozata része volt a Budapest Art 

Week rendezvénynek is.  

Programok: 

A kapcsolódó programok fontos szervező elve volt, hogy  átélhetővé tegyük azokat az egykor 

nagyon eleven, közösségi műfajokat, melyek a két világháború közötti munkáskultúrában 

elterjedtek voltak. Ennek jegyében került sor a következő programokra: múzeumtúra két 

alkalommal, közösségi éneklés. 

 

A. Múzeumtúra 

Az elmúlt néhány évben nagy népszerűségre tettek szert azok az alternatív városi túrák 

és kirándulások, amelyek tematikus, sajátos szempontok alapján járják körbe a város 
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egy-egy szegmensét. Mivel kiállításunk témájába hozzátartozik a térhasználat, a 

természetjárás munkáskultúrában betöltött szerepének vizsgálata, de akár a politikai 

célok érdekében szervezett közös kirándulások és demonstrációk is, ezért két 

alkalommal is a kiállítás helyszíneihez kötődő városi és erdei túrát szerveztünk. 

 

Ártéri zrí – kirándulás Horányba 

Időpont: 2016. június 4., 11.00-15.00 

A munkásturizmus hagyományos játékainak és rituáléinak vezetett, közösségi 

rekonstrukciója. A szabadság érzésének élőszereplős modellezése nem hozza létre a 

szabadságot magát, de van ami valóban megképződik általa: a játék.  

A kirándulás eseményei: Bemelegítés - testedző gyakorlatok. Mi is az a zrí? Szeretjük-

e a zrít? Tudunk-e zrízni? Akarunk-e zrít? Közös alapelvek megtalálása. Agitáció. 

Ének-zene az ártéren.  

A kirándulás során felfedeztük a Telep tágabb környezetét Horány-Szigetmonostoron, 

melyet további 1,5 óra időzés követett a Telep területén. Az erdei Telepen szervezett 

programok: a Telep legidősebb lakója, a 96 éves Beck Péterné, Elza néni elmesélte 

élményeit a Telepen eltöltött nyarakról és a Vándor-kórus munkájáról, majd Miklós 

László vezetést tartott a Telepen. 

Erdei zrí - közösségi kirándulás 

Időpont: 2016. május 16., 11.00-17.00 

Események: 

 

A munkásturizmus hagyományos játékainak és rituáléinak vezetett, közösségi 

rekonstrukciója:  

 éneklés az erdőn 

 agitáció az erdei éneklés ellen 

 az agitáció mibenlétének meghatározása 

 rejtőzködés és búvóhely-keresés 

szemérem és álszemérem összevetése 

törvényszéki játékok 

tanulságos színdarab – Cserne Klára és Kliment János előadásában 

 

A túra teljes hossza 10 kilométer,, azonban a felsorolt játékok és események a 

kirándulást meg megszakítják, így a teljes hossz 5 óra. 

 

B. Közös éneklés a Csíkszerda kórus tagjaival 

2016. május 21. (szombat), 15.30-17.30 

 

A Szalmás Piroska által vezetett kórus, majd kettéválása után a Vándor-kórus 

munkája, a nyilvános próbákkal és fellépésekkel szorosan hozzátartozott a Telep 

életéhez. A kórusok közösségépítési gyakorlata, az aktív közösség megtapasztalására 

tett kísérletek ma is aktuális kérdéseket vetnek fel. A programmal szeretnénk 
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átélhetővé tenni azokat az egykor nagyon eleven, közösségi műfajokat, melyekről a 

kiállítás szól. A kóruséneklésben Nagy Ida és a Csíkszerda kórus tagjai voltak a 

segítségünkre. A Csíkszerda improvizációs kórus a közösen énekelve alkotás 

folyamatos újragondolásával kísérletezik. 

 

C. Az Önszerveződés! kerekasztal-beszélgetés  

A Természetbarátok Turista Egyesületének szervezeti fejlődése és működése erősen 

épített az önszerveződés különböző formáira. A 19. század végén a munkavállalói 

jogok szabályozása osztállyá formálódása és érdekvédelmi tevékenysége kapcsán 

létrejött egy új típusú szervezeti forma: a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, 

hálózatos felépítésű egyesület. Céljait a korábbi egyletektől és kluboktól eltérően már 

nem a tagok személyes érdeklődése, hanem egy csoport közös érdekei határozták meg. 

Ilyen egyesület volt a bécsi székhelyű Touristenverein der Naturfreunde, és az 1910-

ben Budapesten megalakult Természetbarátok Turista Egyesülete, melyek az 

egyetemes munkásmozgalom részeként határozták meg magukat. Az 

önszerveződésnek köszönhetően szerteágazó és komplex struktúra alakult ki, amely 

különböző anyagi, iskolai, származási háttérrel rendelkező, eltérő politikai nézeteket 

valló tagokat tömörített. Az egyesület a társasági élet, a formális és informális 

találkozások helyszíne, vitatér, a civil tudat megerősödését szolgáló intézményi forma 

lett. Ezekben az elképzelésekben nagy hangsúlyt kapott a valóságfeltárás igénye és az 

önművelés, melyeket összekötöttek emancipációs vonatkozásokkal is. Az általunk 

szervezett beszélgetésen az önszerveződés tudástermelésben betöltött szerepét jártuk 

körül. A kerekasztal-beszélgetésre olyan résztvevőket hívtunk meg, akik ma is 

valamely csoporthoz tartozva az önszerveződés különböző formáival foglalkoznak 

akár kutatóként, akár egy-egy csoport résztvevőjeként. 

Időpont: 2016. április 21. 

Résztvevők: 

Bernáth László - Auróra, Bánkitó 

Csengei Andrea - Közélet Iskolája, Tettek ideje kutatócsoport 

K. Horváth Zsolt - Mérei Ferenc Szakkollégium 

Szépe András - Gólya, Helyzet Műhely 

moderál: Dudás Barbara, művészettörténész 

 

D. Telepi vendégség 

A horányi erdei Telep jelenlegi lakóinak rendezett zártkörű program a Kassák 

Múzeumban 

 

Csatlós Judit, Juhász Anna, Őze Eszter tárlatvezetése 

Oklevelek átadása a kiállítás létrehozásában nyújtott segítségért 

Csoportkép készítés (Orbán György, képzőművész) 

Kötetlen beszélgetés egy pohár bor és pogácsa mellett 

Időpont: 2016. április 15. 

 

 

A. Tárlatvezetések  
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A kiállításhoz kapcsolódóan különböző korosztályú csoportoknak és mind a laikus, 

mind a szakmai érdeklődőknek tartottunk tárlatvezetéseket. Célunk volt, hogy a  

kiállítás témáját több tudományterület felől megvizsgálva interdiszciplináris 

programsorozatot tudjunk nyújtani a látogatóknak. Így pl. a tárlatvezetések során 

foglalkoztunk a nők helyzetével a két világháború között, a munkáskultúrával, az 

önszerveződés lehetőségeivel és az életreform-mozgalmakkal. 

Nyilvános tárlatvezetések: 

- Vízizrí - Munkáskultúra a Duna partján záró tárlatvezetés 

Csatlós Judit tárlatvezetése 

Időpont: 2016. június 3.  

 

- Életreform és politika Közép-Európában a két világháború között 

Detre Katalin társadalomtörténész tárlatvezetése 

Időpont: 2016. május 21.  

 

- Vízizrí - Munkáskultúra a Duna partján 

Csatlós Judit tárlatvezetése 

Időpont: 2016. május 17.  

 

- Legenda és valóság az erdei Telepen  

Miklósi László tárlatvezetése 

Időpont: 2016. május 12.  

 

- Egy sziget lehetősége: a munkáskultúra baloldali utópiája a két háború között 

K. Horváth Zsolt társadalomtörténész tárlatvezetése 

Időpont: 2016. április 27.  

 

- Vízizrí - Munkáskultúra a Duna partján 

Juhász Anna és Őze Eszter tárlatvezetése 

Időpont: 2016. április 21.  

 

 

- Vízizrí - Munkáskultúra a Duna partján 

K. Horváth Zsolt társadalomtörténész tárlatvezetése  

Időpont: 2016. március 16.  

 

- Nők a munkáskultúrában 
Csatlós Judit és Őze Eszter tárlatvezetése 

Időpont: 2016. március 9. 
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Emellett számos zártkörű szakmai tárlatvezetést tartottunk. (Egyetemi hallgatók 

részére tartott tárlatvezetések: BKF, MOME, MKE (BA és MA csoport), ELTE. A 

Néprajzi Múzeum dolgozói számára, szakmai nap keretében a közintézmények 

dolgozói számára két alkalommal. A Centre Pomidou kurátorai és magyarországi Full 

Bright ösztöndíjas hallgatók számára.) 

B. Múzeumpedagógia 

A kiállításhoz kapcsolódóan családi napot, valamint óvodás és általános iskolás 

korosztály számára 5 foglalkozást szerveztünk. A kiállításra való érdeklődést jelzi, 

hogy bár a kiállítás bezárt, a „Minimál lakhatás: a kuckótól az űrhajóig” címmel 

kidolgozott múzeumpedagógia programot két alkalommal megtartjuk a III. kerület 

Váradi utcai általános iskola nyári tábora keretében. 

 

Minimál lakhatás: a kuckótól az űrhajóig. 

Családi nap a Kassák Múzeumban  

 

Miközben a gyerekekkel bunkert építettünk, közösen gondolkodtunk arról, mi az a 

legkisebb tér, ami otthon lehet. Megbeszéltük, mit jelent a minimál lakhatás: hogyan 

éltek eleink a jurtában; ma mivel tesszük komfortossá a kempingsátrunkat; miként 

változtak a mobil otthonok a szekérkaravántól a lakókocsiig, a parasztháztól és a 

szociális lakásoktól az egyszerű garzonig. Nem feledkezünk meg arról sem, mikor 

kényszer és mikor luxus a mini lakás. És mi van ha nincs hajlék a fejünk fölött? 

Megpróbálunk választ találni arra kérdésre, hogy korunk tárgyözönében melyek a 

legszükségesebb eszközök a túléléshez. A játékos foglalkozás alkalmat adott arra, 

hogy elgondolkodjunk természet és ember viszonyáról, a fenntarthatóság kérdéséről, 

és az ember ökológiai rendszerben betöltött helyéről. 

Részletes program: 

 

Kuckó és bunker építés 
Miközben a gyerekekkel bunkert építünk, közösen gondolkodunk arról, mi az a 

legkisebb tér, ami otthon lehet. Megbeszéljük, mit jelent a minimál lakhatás: hogyan 

éltek eleink a jurtában; ma mivel tesszük komfortossá a kempingsátrunkat; miként 

változtak a mobil otthonok a szekérkaravántól a lakókocsiig, a parasztháztól és a 

szociális lakásoktól az egyszerű garzonig. Nem feledkezünk meg arról sem, mikor 

kényszer és mikor luxus a mini lakás. És mi van ha nincs hajlék a fejünk fölött? 

 

Hátizsák (szét-) pakolás 
Az elkészült kuckók berendezése előtt összehasonlítjuk az első turisták hátizsákját a 

mai hipermodern hegymászók csomagjával. Ehhez egy profi hegymászó hátizsákját 

kapjuk kölcsön a teljes felszereléssel. Megpróbálunk választ találni arra kérdésre, 

hogy korunk tárgyözönében melyek a legszükségesebb eszközök a túléléshez. Ki mit 

vinne magaddal egy nyári táborozásra? Egy lakatlan szigetre? És mit egy új hazába? 

 

Mini lakás tervezése makett és kollázs segítségével 
Mindenki megtervezi a saját testre szabott lakóterét, majd berendezi a legfontosabb és 

legkedvesebb tárgyaival. A játékos foglalkozás alkalmat ad arra, hogy 

elgondolkodjunk természet és ember viszonyáról, a fenntarthatóság kérdéséről, és az 

ember ökológiai rendszerben betöltött helyéről. 
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Tárlatvezetés 
Vízizrí – Munkáskultúra a Duna partján című időszaki kiállításon tartott vezetés a két 

háború közötti turista mozgalom és a munkás nyaralótelepek életét mutatja be. 

A tárlatvezetés 11 órakor kezdődik. 

A foglalkozást Szikra Renáta művészettörténész és gerilla kertész vezette. 

 

C. Szakmai programok 

A kiállításhoz kapcsolódóan két szakmai napot tartottunk a társszakmák dolgozói 

számára, valamint a számos szakmai vezetést (pl.: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 

Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Centre Pomidou dolgozói számára) 

 

IV. Kiadvány: 

A kiállításhoz kapcsolódóan 500 példányban katalógus (ISBN: 978-615-5517-11-2, ISSN: 

2498-6593) készült, melyben a kiállítás főbb tematikai egységeit, válogatott képanyagát 

valamint a kiállított tárgyak jegyzékét közöljük. A katalógus magyar és angol nyelvű. 

Tartalomjegyzék: 

Bevezető / Introduction 

Önszerveződés / Self-organisation 

A Természetbarátok Turista Egyesülete / The Friends of Nature Ramblers’ Association 

Természetjárás a munkáskultúrában / Rambling in the Workers’ Culture 

Tilos területek / Forbidden Fields 

Az erdei Telep / The “Forest” Colony 

Hétköznapok / Everyday life 

Ünnepek / Special Events 

A Szalmás-kórus / The Szalmás Choir 

Baloldaliság / Life on the left 

Szótár / Dictionary 

Telepi szótár / Colony Dictionary 

Baloldali szótár / Left-wing Dictionary 

A kiállított tárgyak jegyzéke / List of exhibited items 

Rövidítések jegyzéke / List of abbreviations 

 

V. Sajtómegjelenések: 

 

Bagi László: A legkisebb múzeumok nyomában – Kassák Múzeum, 

WeLoveBudapest, 2016. március 11. 

 

K. Horváth Zsolt: A senki szigetétől a munkások titkos kertjéig - A horányi Telep 

és a gödi Fészek mint ellenvilág és menedék, Dinamó Műhely, 2016. március 16. 

 

Interjú Csatlós Judittal, Fidelio Magazin, Klasszik Rádió, 2016. március 19. 10.00. 

http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/a.legkisebb.muzeumok.nyomaban.kassak.muzeum
http://dinamo.blog.hu/2016/03/16/a_senki_szigetetol_a_munkasok_titkos_kerteig_a_horanyi_telep_es_a_godi_feszek_mint_ellenvilag_es_men
http://dinamo.blog.hu/2016/03/16/a_senki_szigetetol_a_munkasok_titkos_kerteig_a_horanyi_telep_es_a_godi_feszek_mint_ellenvilag_es_men
http://fidelio.hu/jazz-world/2016/03/18/fidelio_klasszik_rutkai_bori_es_szebelledi_valeria/
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Beszélgetés Csatlós Judittal, Őze Eszterrel és K. Horváth Zsolttal, Spanyol 

inkvizíció, Tilos Rádió, 2016. március 31. 

 

Pupli Dorottya: Kolkaja, pörkölde, volé - vitrinben és falon egy közösség élete, 

Designisso, 2016. március 31. 

 

Madár Mária: Tanulságos káosz - Vízizrí a Kassák Múzeumban, Műértő, 

2016/április 

 

Interjú Csatlós Judittal, Ötös - Váradi Júliával, Klubrádió, 2016. április 7.  

 

Jolsvai András: Vízizrí, 168 óra, 2016. április 14. 

 

Hazahúzó, ATV, 2016. április 20. (Ismétlés Echo TV) 

 

Legát Tibor: Épít, művel, kiröhög, Magyar Narancs, 2016/17.sz. (2016. április 28.) 

 

Szarvas Márton: Vízizrí: Harc a szabadidőért - Munkáskultúra a Duna 

partján, Kettős Mérce, 2016. április 29. 

 

Interjú Csatlós Judittal, Súgólyuk - Vlasics Sarolta műsora, Bartók Rádió, 2016. 

április 30. 10.00 

 

Rudolf Anica:Mindjárt zrí lesz! Munkástörekvések a szabadidő igényes eltöltésére, 

Új Művészet, 2016/május 

 

Interjú Őze Eszterrel, „A héten történt” közéleti elemző műsor. Felelős szerkesztő: 

Pécsi Krisztina, Katolikus Rádió, 2016. május 7. 20:04 

 

Sándor Erzsi interjúja Csatlós Judittal, Reggeli, Civil Rádió, 2016. május 20. 08:50 

 

Beszélgetés K. Horváth Zsolttal, Délutáni találkozás, közéleti beszélgetések, 

felelős szerkesztő: Pécsi Krisztina, Katolikus Rádió, 2016. május 24. 17:04. 

 

  

https://tilos.hu/mp3/tilos-20160331-200000-213000.mp3
http://designisso.com/2016/03/31/kolkaja-porkolde-vole-vitrinben-es-falon-egy-kozosseg-elete/
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20160407-102858.mp3
http://www.atv.hu/videok/video-20160420-kassak-muzeum-2016-04-20
http://magyarnarancs.hu/lokal/epit-muvel-kirohog-99146
http://kettosmerce.blog.hu/2016/04/29/vizizri_harc_a_szabadidoert_munkaskultura_a_duna_partjan
http://kettosmerce.blog.hu/2016/04/29/vizizri_harc_a_szabadidoert_munkaskultura_a_duna_partjan
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2016-04-30_10:00:00&ch=mr3
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KÉPMELLÉKLET 

 

   

   

  

Kiállítási enteriőr 
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Telepi találkozó a Kassák Múzeumban 

 

 

Iskolai csoport a kiállításon 
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Erdei zrí – kirándulás 

 

   

 

Tárlatvezetések 

 Minimál lakhatás, családi nap 


